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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate how two teachers of fifth grade say they are working 
on reasing comprehension in their teaching. Furthermore, the aim is to investigate how the 
teachers instruction in reading comprehensions, expresses itself. The questions that the study will 
answer are: how do two teachers of 5th grade believe they should teach in order to develop 
reading comprehension among their own students and what methods, activities and materials the 
teachers are using in order to develop students reading comprehension in the educational 
practice. The methods used during the study were interviews and observations. The result shows 
that two teachers in the same municipality represent two different teaching methods. The 
conclusions are: all students need support and help from other students and teachers to develop 
their reading comprehension and that there should be a system developed to enable that all 
teachers can receive training an knowledge of successful methods for developing reading 
comprehension based on research.      
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1 Inledning 
På Sveriges televisions nyheter, Svt1, (2014-01-01) har det rapporterats om hur 
katastrofalt dåliga resultat svenska elever fått i den senaste undersökningen utförd av 
Programme for International Student Assessment (PISA) där bl.a läsförståelsen på 15-
åriga svenska elever mätts. Svenska elever är sämst i Norden och var 4:e elev betraktas 
utifrån resultatet som lågpresterande (Skolverket 2014). I artikeln uttalar sig även Jan 
Björklund, dåvarande skolminister om resultatet och om vikten av att den svenska 
flumskolan upphör.   

PISA-undersökningar har gjort mätningar på 15-åringars läsförståelse sedan år 2000 
med ett intervall på vart 3:e år. I PISA-undersökningen som utfördes år 2012 har 34 
OECD-länder deltagit och denna gång visar resultatet för läsförståelsen att Sverige 
hamnar under genomsnittet när Sverige endast når ett resultat som visar på 491 poäng. 
Medelvärdet var denna gång 500. Ur ett Nordiskt perspektiv så är det svenska resultatet 
lågt och det är endast Danmark av de nordiska länderna som har samma låga resultat. 
Det svenska resultatet visar också att det inte är någon skillnad mellan resultaten för 
flickor eller pojkar. Sammanfattningsvis kan det konstateras att svenska elevers 
färdigheter vad gäller läsförståelse har sjunkit (Skolverket 2014).  

Det som PISA-undersökningen kunde se som en orsak till varför eleverna fått 
försämrade resultat var de ökade individuella arbetsformerna och den minskning av 
undervisning i helklass som skett i den svenska skolan (Skolverket 2014). 

Sverige deltar också i en internationell undersökning, Progress in International Reading 
Literacy Study (PIRLS), som mäter svenska elevers läsförmåga tillsammans med 49 
andra deltagande länder. Eleverna som deltar i undersökningen går i årskurs 4 och 
Sverige har deltagit i denna undersökning tre gånger, år 2001, år 2006 samt år 2011. 
Resultatet visar att läsförmågan hos svenska elever har sjunkit under hela 
undersökningsperioden. Det är andelen elever som presterar på höga och avancerade 
nivåer som minskat och gruppen som presterar på medelnivå har blivit större. Dessutom 
visade resultatet på en försämrad förmåga att läsa faktatexter (Skolverket 2012).  

Det som PIRLS-undersökningen kunde visa som några orsaker till varför eleverna fått 
försämrade resultat var att elevernas individuella, egna arbete ökat. Eleverna läser 
dessutom färre faktatexter än skönlitterära texter. Svenska elever får också mindre 
undervisning i lässtrategier än elever från andra länder som deltagit i undersökningen 
(Skolverket 2012).    

Att elever kan läsa är en självklar del i elevens egen språkförmåga enligt 
Kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket 2011 b). För att klara 
godkänd betygsnivå utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11), som är aktuell läroplan för grundskolan i Sverige, krävs 
det att eleverna utvecklar sin förmåga att läsa och analysera olika typer av texter. Detta 



 

 

ska enligt Lgr11 ske genom att eleverna bl.a. får arbeta med olika lässtrategier 
(Skolverket 2011 a).  

Lärare har en stor betydelse för hur väl elevers läsförståelse utvecklas och därmed ett 
stort ansvar för att så sker. Läraren måste se till att klassrummet erbjuder eleverna 
många möjligheter till läsaktiviteter (Smith 2000). Läraren har som en av sina viktigaste 
uppgifter att avgöra vad som är grundkunskaperna inom ett kunskapsområde och vilka 
strategier som måste finnas för att en elev ska kunna skaffa sig kunskaper inom ett 
område (Gärdenfors 2010). 

Enligt Reichenberg (2014) måste lärare se till att inte abdikera från att vara lärare till att 
bli handledare till eleverna. Lärare måste våga undervisa och det är lärare som kan 
utveckla elevernas läsförståelse. 

Utifrån detta ämnar jag belysa och få en fördjupad kunskap kring hur två lärare arbetar 
med att utveckla elevernas läsförståelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka hur två lärare i årskurs 5 uppger att de arbetar med läsförståelse i 
sin undervisning. Vidare är syftet att undersöka hur lärarnas undervisning med 
läsförståelse tar sig i uttryck i den pedagogiska praktiken.  
 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 
Hur anser två lärare i årskurs 5 att de ska undervisa för att utveckla läsförståelse bland 
sina egna elever? 
 
Vilka metoder, aktiviteter och material använder lärarna sig av för utveckling av 
elevernas läsförståelse i den pedagogiska praktiken? 
 
 



 

 

3 Definition av begrepp samt forskningsbakgrund  

3.1 Läsförståelse 
Enligt Westlund (2009) är läsförståelse en process där färdigheter som strategier, 
tidigare kunskaper och motivation tillsammans med delar som problemlösning, 
värdering och kritiskt tänkande ingår. Westlund (2013) skriver också att läsförståelse är  
att förstå en text, kunna läsa mellan raderna, kunna svara på frågor, kunna återberätta, 
kunna läsa högt med läsflyt samt att läsa mycket.  

Stensson (2006) anser att man inom skolan ansett att läsförståelse är något eleverna 
uppnått av sig själva genom att de fått frågor att besvara till texter. 

Läsförståelse är, enligt Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö (2013), hur en elev gör 
för att förstå innehållet i en viss text. Denna förståelse står i relation till elevens 
motivation, attityder och föreställningar. Läsförståelsen som krävs vid en faktatext i 
förhållande till en skönlitterär text kräver olika förmågor av eleven.  

Enligt Säljö (2010) har läsförståelsen förändrats mycket från att vara en färdighet 
knuten till vissa typer av texter till att bli en komplex förmåga och en aktivitet där 
läsaren ska kunna använda datorer, veta hur man söker information samt kunna göra en 
källkritisk bedömning vilket har gjort att läsförståelse inte längre är en avgränsad 
förmåga utan helt enkelt är ett sätt att förhålla sig till omvärlden och ett sätt att vara. 

Min definition av läsförståelse är att den som läser kan tolka och förstå vad texten 
förmedlar och det görs genom att den som läser använder sig av lämplig strategi.  

3.2 Teoretisk bakgrund 
I min studie har jag valt att utgå från sociokulturell teori eftersom elever samspelar och 
samarbetar med andra elever och lärare i den undervisning som sker i skolan. För att 
elever ska kunna utvecklas måste de känna motivation och mening i det de gör vilket 
också den sociokulturella teorin förespråkar.    
 
Vygotskij (2001) utgick ifrån att människan är en biologisk, social, kulturell och 
historisk varelse där ingen av dessa aspekter går att bortse ifrån. För att förstå lärande 
måste man veta vilka roller dessa aspekter har och hur de samverkar med varandra. En 
människas förmågor som de fysiska, intellektuella och sociala bestäms inte av hennes 
biologiska förutsättningar utan människan kan utveckla så kallade redskap att använda 
sig av och som exempel kan nämnas att en person med dålig hörsel (biologisk) kan med 
hjälp av en hörapparat kompensera sin dåliga hörsel. Enligt Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv blir vi tänkande människor genom att vi som biologisk varelse med vår 
hjärna, sinnen och vår kropp, använder oss av de intellektuella, språkliga och materiella 
redskap som finns i vår närhet.  



 

 

 
Liberg (2006) skriver att ett sociokulturellt perspektiv studeras när man tittar på hur och 
med vad en person blir deltagare och medskapare av en viss verksamhet som är socialt, 
kulturellt och historiskt befästa. Säljö (2010) skriver att fokus i en sociokulturell 
tradition är människans förmåga att med hjälp av sin hjärna och sinnen förstå 
omvärlden, människans förmåga att tillgodogöra sig de erfarenheter samhället ger samt 
de färdigheter som utvecklats kollektivt bland människorna.  
 
Från ett sociokulturellt perspektiv innebär utbildning att vuxna och barn tänker och 
tolkar olika uttryck och utvecklas i sociala sammanhang (Vygotskij 2001). 
Undervisningsprocessen går inte att styra, den följer sin egen ordning, sin egen logik 
samt sin egen organisation. Undervisningsprocessen sker genom lektioner vilket innebär 
att eleverna har vissa lektioner idag och andra imorgon. Vissa delar går man igenom 
under en termin och under kommande termin går man igenom något annat och 
ordningen regleras av läroplanen och schemat. Enligt Vygotskij är det ett misstag att tro 
att de bestämmelser som styr undervisningen som läroplaner och schema ska 
sammanfalla med de inre lagarna som styr elevens uppbyggnad av sina egna 
utvecklingsprocesser som inlärningen väcker till liv för eleven. De undersökningar som 
Vygotskijs utförde visade att den intellektuella utvecklingen hos eleven varken bestäms 
eller slutförs utifrån något undervisningssystem. Enligt Vygotskij så är den tidpunkt när 
en elev skapar sig en kunskap av ett begrepp inte slutet av utveckling av den nya 
kunskapen utan bara början. Däremot så sammanfaller inte utvecklingskurvan med den 
kurva som är skapad för undervisningen utifrån läroplanerna och vanligtvis så är det så 
att undervisningen ligger före utvecklingen. När man ska fastställa en aktuell 
utvecklingsnivå för en elev så använder man sig av tester som kräver självständigt 
arbete vilket endast visar redan etablerade funktioner hos eleven. Detta visar att det är 
skillnad mellan den intellektuella åldern och den aktuella utvecklingsnivån som man 
fastställer genom att eleven löser uppgifter självständigt. Uppgifter som eleven löser i 
samarbete visar på elevens närmaste utvecklingszon. Utifrån detta konstaterar Vygotskij 
att inlärning för eleven kan ske när det finns möjlighet att imitera och det som eleven 
kan göra idag i samarbete med andra kan eleven kunna göra självständigt imorgon.   

3.3 Tidigare forskning  
Här kommer jag att redogöra för tidigare forskning inom läsförståelse, den pedagogiska 
praktiken, läromedel samt metoder för att nå positiv utveckling av elevernas 
läsförståelse.  
 
Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö (2013) skriver att det finns två inriktningar 
inom den tidigare forskningen om läsförståelse. Den första benämns som den intra-
individuella och där har forskningen fokuserat på elevens två förmågor, avkodning och 



 

 

läsförståelse och det hänvisar författarna till tidigare forskning av te.x. Adams och 
denna inriktning har studerat hur en elev avkodar en text och hur eleven gör för att 
förstå den aktuella texten samt hur dessa förmågor utvecklas. Under senare tid har 
denna inriktning även fokuserat på elevens sätt att förstå olika texter utifrån hur de är 
skrivna samt hur elevens biologiska och neurologiska förutsättningar påverkar 
läsförståelsens utveckling hos eleven. Man har också börjat studera hur elevens 
läsförmåga kan vara kopplad till elevens motivation, attityd och föreställningar till sitt 
läsande.  
 
Den andra inriktningen är den som benämns som ett institutionellt perspektiv och denna 
inriktning inom läsförståelse växte fram under 1900-talet. Inom denna inriktning 
studeras inte enbart elevens två förmågor och hur de utvecklas, utan själva läsandet för 
eleven i elevens vardag och här hänvisar författarna till tidigare forskning av t.ex. Heath 
och Barton där dessa har studerat olika sätt att läsa. Inom denna inriktning ses elevens 
förmåga att avkoda och förstå en text utifrån vilken typ av text eleven läser och vilket 
syfte som finns med läsningen. Som exempel kan nämnas att det krävs en typ av 
förmåga att avkoda och förstå en text som har många bilder medan det kräver en annan 
förmåga att koda och förstå en text som enbart består av text (Bagga-Gupta, Evaldsson, 
Liber & Säljö 2013).   
 
Enligt Liberg Folkeryd & Geijerstam (2013) har det under senaste åren funnits delade 
meningar om vad en god läsförståelse är. De skriver att en god läsare med god 
läsförståelse kan fastställas genom att mäta elevens kunskap mot kunskapskraven i 
Lgr11 som är styrdokumentet för svensk skola. 
 
Enligt Westlund (2009) har en god läsare positiva vanor och en positiv attityd till sin 
egen läsning och läser så flytande att eleven kan koncentrera sig på att förstå texten. 
Enligt Westlund (2009) och Stensson (2006) så använder sig denna typ av läsare sig av 
det den redan vet för att förstå texten och skapar en förståelse av det den läser genom att 
utvidga och utveckla samt kritiskt värdera texten som den läser. Vidare kan läsaren 
använda sig av flexibla strategier för att öka sin förståelse av texten och eleven kan 
också läsa olika slags texter med olika syften. 

En mer utvecklad läsare kan läsa en text på olika sätt vid samma tillfälle vilket innebär 
att elevens läsning fyller flera syften vid samma tillfälle (Liberg 2006).  

Enligt Reichenberg (2014) kan en god läsare skaffa sig nödvändiga kunskaper och 
färdigheter inom olika skolämnen. Vidare anser Reichenberg att goda läsare inser när de 
inte förstår och de har då en strategi för hur de ska göra för att förstå. 

Smith (2000) menar att en elev som är en duktig läsare utmärker sig på det sättet att 
eleven endast uppmärksammar den information som är relevant för sitt syfte vid aktuellt 
tillfälle. 



 

 

Min definition av en god läsare med en god läsförståelse är den elev som klarar att 
använda den strategi den behöver för att förstå innehållet i texten eleven för tillfället 
läser. 

Enligt Westlund (2009) så har en svag läsare ingen läslust, saknar motivation att läsa 
och klarar inte av att urskilja vad som är bärande i en text. Denna läsare har svårt att 
sammanfatta texters huvudbudskap. Den svaga läsaren har ofta en dålig avkodning och 
gissar sig ofta fram eftersom denna elev har felaktiga lässtrategier. Den svaga läsaren 
kan inte anpassa sin läshastighet efter hur svår text eleven läser. De svaga läsarna 
undviker de lässituationer som finns vilket leder till en icke tillräcklig lästräning. 
  
Enligt Reichenberg (2014) karaktäriseras de svaga läsarna av att de kan avkoda orden 
de läser men de förstår inte innebörden av det de läser vilket leder till problem i skolan 
när dessa elever får bekymmer med att kunna hämta den information de behöver från de 
texter de läser. 
 
Min definition av en svag läsare är en elev som inte har en tillräckligt god läsförståelse 
vilket leder till att eleven inte klarar adekvata texter för sitt skolarbete. En svag läsare 
måste förlita sig på att andra i närheten är starkare läsare och kan hjälpa den svaga 
läsaren i olika situationer i skolan.  
 
Barn har en förmåga att kunna återberätta och förstå berättelsestrukturer vilket är 
faktorer som påverkar barnets senare läsförståelse. När ett litet barn lyssnar till en 
berättelse eller får en bok läst för sig kan barnet göra muntliga inferenser vilket innebär 
att barnet kan ”lyssna”mellan raderna och förstå det som inte direkt uttrycks i texten. 
När en vuxen läser högt för ett barn så samspelar barnet och den vuxne genom att den 
vuxne ställer frågor till barnet som kräver att barnet tänker efter. Detta är en form av 
boksamtal. Flera studier visar att det finns samband mellan boksamtal och barns 
språkutveckling där läsförståelse är en del. Boksamtalen ger barnet tillfälle att koppla 
sina egna erfarenheter till de nya erfarenheterna barnet får genom boksamtalen och på 
så sätt övar barnet sin förmåga att förstå olika typer av texter och att kunna återberätta 
texter vilket är faktorer som påverkar barnets framtida läsförståelse (Westlund 2009). 
 
Enligt Stensson (2006) är inferenser det som sker när en erfaren elev hittar ledtrådar i 
den text eleven läser med hjälp av sina egna erfarenheter, frågor samt sina inre bilder 
och använder detta för att tolka en text.   

Reichenberg (2014) anser att ingen elev kan förstå en text utan att göra inferenser, dvs 
använda sig av ledtrådar och koppla dessa till det man redan vet om ämnet för att 
därefter kunna dra slutsatser om vad författaren menar men inte tydligt skrivit ut i 
texten. Vidare anser författaren att inferenser kan göras både bakåt och framåt när 



 

 

eleven läser en text. Exempelvis kan ett ord få eleven att tänka på något eleven läst 
innan och utifrån detta drar då eleven en slutsats eller en orsak. 
 
Min tolkning av vad referenser är att när en elev läser en text och ska tolka vad texten 
förmedlar så använder eleven sina tidigare erfarenheter och kunskaper tillsammans med 
sin förmåga att uppfatta textens olika skiftningar för att göra sig en bild av vad texten 
handlar om.   
 
Durkins (1978-79) ledde en stor forskningsstudie på 1970-talet där elever i årskurs 3-6 
observerades. Studien visade att de amerikanska lärarna i första hand kontrollerade 
elevernas läsförståelse istället för att undervisa eleverna i de strategier eleverna behövde 
för att utveckla sin läsförståelse. När andra amerikanska läsforskare utförde samma 
underökning ca 20 år senare, men då bland elever i årskurs 4-5, framkom samma 
resultat vilket var att amerikanska lärare förutsatte att elevens läsförståelse kom av sig 
själv när eleven kunde läsa. Lärarna kontrollerade läsförståelsen med tester istället för 
att kommunicera med eleverna och undervisa om läsförståelsestrategier (Taube 2007).  
 
I Kommentarmaterial (Skolverket 2011 b) till kursplanen i svenska av Skolverket står 
att läsa att kursplanen menar att lässtrategier är de konkreta sätt som eleven använder 
när eleven angriper en text, alltså vad eleven gör med texten. Olika texter kräver olika 
strategier. Som exempel på en strategi kan nämnas att behärska läsning från papper eller 
webbsidor. Kursplanen säger att elever ska få undervisning om hur de ska göra för att 
kunna läsa olika texter. 
 
Enligt Westlund (2009) så är lässtrategier målinriktiga redskap som eleven använder för 
att förstå en text. Elevernas vinning med att lära sig olika lässtrategier för olika texter är 
att kunna använda sig av dem vid andra tillfällen när eleven läser andra texter.  

I denna studie innebär lässtrategier att eleven har fått kunskaper i olika sätt att angripa 
en text så att eleven ökar sin möjlighet att förstå vad som står i den aktuella texten.  
 
Enligt Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö (2013) visar forskning att det finns en 
mångfald bland läspraktiker på läsförståelse och tillsammans med de digitala medierna 
behöver eleverna behärska många läspraktiker. För att en elev ska delta i och vara en 
medskapare av en läspraktik i och utanför skolan krävs följande: 
 
 * finna enskilda detaljer i texten 
 * sammanfatta innehållet 
 * identifiera huvudbudskapet 
 * göra kopplingar mellan olika textdelar 
 * dra enkla slutsatser som tydligt framgår av textinnehållet (Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & 
 Säljö 2013: 92) 
 



 

 

Amerikanska forskare (Pearson, Roehler, Dole & Duffy 1990) har i en studie kommit 
fram till att duktiga läsare använder sig av sina förkunskaper för att kunna förstå olika 
texter. De använder sig också av sina förkunskaper och kopplar samman dessa med det 
lästa när de ska visa för någon att de förstått vad de har läst. Dessa duktiga läsare kan 
använda sina förkunskaper för att sortera ut vad som är av vikt i en text och sedan dra 
vissa slutsatser gällande den lästa texten och de kan också sammanfatta vad som är 
viktigast i en text. De svaga läsarna däremot är mindre medvetna om de problem de kan 
stöta på när de läser och har på så vis inte lika stor möjlighet som de goda läsarna att 
kompensera eller välja en strategi som gör att de förstår.  
 
Tidigare forskning inom läsförståelse visar att lärare genom strukturerade textsamtal 
kan utveckla läsförståelsen hos sina elever. Strukturerade textsamtal kan enligt 
Reichenberg ske med hjälp av bland annat tre olika metoder. Samtliga metoder är 
vetenskapligt underbyggda och visar att läraren har en mer eller mindre central roll 
(Reichenberg 2014).  
 
En metod som Reichenberg (2014) redogör för kallas för Instructional conversations 
(IC). Modellen går ut på att det är eleverna som spelar en viktig roll för inhämtandet av 
ny kunskap och att lärarens uppgift under textsamtalet är att skapa en zon för 
utveckling. Zonen ska bestå av två delar där den första delen är en instruktionsdel och 
den andra en samtalsdel. Läraren ska i förväg valt ut temat som ska diskuteras under 
lektionen och ska sedan under samtalet utmana eleverna genom att ställa frågor till den 
text som eleverna läst där det inte finns enbart ett rätt svar. Vidare ska läraren, om 
eleverna inte kommer vidare, ge dem bakgrundsinformation för att hjälpa dem att 
komma vidare i sitt tänkande. Denna hjälp från läraren kan behövas om eleverna inte 
förstår ord eller vet att och hur de måste använda sina förkunskaper. Läraren ska också 
under samtalet försöka få eleverna att våga ta ställning till det som de samtalas om. 
Under samtalet ska eleverna själva ta initiativ till att prata, ställa frågor och ha åsikter. 
Ordet fördelas inte av läraren men läraren ska hjälpa till så att alla elever får möjlighet 
att prata samt uppmärksamma om någon elev säger något centralt och inga reaktioner 
från övriga elever sker.  
 
En annan metod som Reichenberg redogör för är Reciprocal teaching. Den är utformad 
av Palincsar & Brown (1984) och utvecklar elevers läsförståelse genom fyra strategier 
vilka är följande: eleven kan sammanfatta med egna ord, eleven ställer frågor till texten, 
eleven reder ut oklarheter med texten samt eleven föregriper texten.  
 
Enligt Palincsar & Brown (1984) består denna studie av två studier. Studie 1 bestod av 
fyra grupper. Grupp 1 behandlade reciprocal teaching, grupp 2 behandlade locating 
information och grupp 3 och 4 var kontrollgrupper. Grupperna som fick undervisning 
bestod av två elever samt en lärare som var en av de som utförde studien. Dessa 



 

 

lektioner varade i maximalt 30 minuter. Båda dessa metoder hade framgång jämfört 
med kontrollgrupperna men grupp 1 hade bäst resultat och var den metod som visade 
sig hålla i längden när kunskapen fanns kvar efter 8 veckor. Studie 2 bestod också av 
fyra grupper. Den här gången hade elevernas lärare fått utbildning i de två metoderna 
under tre lektioner. Elevgrupperna var större än vid studie 1 men det var inte en 
helklass. I övrigt utfördes studien på samma sätt. Resultatet var även denna gång 
framgångsrikt i förhållande till kontrollgrupperna även om det inte var lika dramatiskt 
som vid studie 1.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie av Palincsar & Brown (1984) är att både lärare 
och elever var mycket nöjda med metoden och resultate. Lärarna var entusiastiska efter 
de lärt sig metoden och planerade att fortsätta med den. Båda studierna visar signifikant 
förbättring av både dialogutveckling och elevernas läsförståelse. Effekten var också 
varaktig. När det gäller studie 2 visade det sig att det var en framgångsrik metod med ett 
trovärdigt resultat trots att det då var vanliga gruppkonstellationer och med elevernas 
riktiga lärare.    
 
När det gäller Reciprocal teaching betonar Reichenberg (2014) att när en elev ska 
sammanfatta med egna ord måste eleven fokusera på vad som varit mest väsentligt i en 
text och då blir det tydligt för läraren om eleven förstått innehållet i en viss text. Idén 
med att eleven ska ställa frågor till den lästa texten är delvis den samma som med att 
sammanfatta, det vill säga avskilja det väsentliga från det som inte är väsentligt men det 
är också en möjlighet för läraren att kunna kolla om eleven förstått innehållet i texten. 
Att reda ut oklarheter i en text innebär att eleven måste tänka efter om något i texten är 
svårt att förstå samt vad man kan göra då. När en elev ska föregripa en text tränar eleven 
sig i att förutsäga vad en text kommer att handla om genom att eleven tittar på bilder 
och läser rubriker. Elever kan också föregripa en text genom att förutsäga vad som 
kommer hända när eleven läser vidare i en text eleven redan börjat på. 
 
När man använder Reciprocal teaching turas elever och läraren om att vara 
samtalsledare, dock börjar läraren alltid vara samtalsledare. Läraren inleder med att ge 
en kort introduktion till texten som ska läsas för att få eleverna att använda sin 
förförståelse. Texten ska sedan delas upp och läsas i små stycken så att elevernas 
förståelse ökar succesivt. Läraren går igenom de fyra strategierna. Detta sker genom att 
läraren visar hur man kan ställa frågor till en text, reda ut oklarheter, sammanfatta och 
titta framåt. Sedan läser eleverna första stycket i texten. Därefter ställer samtalsledaren 
en fråga till det lästa stycket, en elev svarar, samtalsledaren kommenterar svaret samt 
sammanfattar det lästa och utser en ny samtalsledare innan eleverna läser vidare med 
nästa stycke. Då en ny samtalsledare utsetts blir lärarens uppgift att stödja 
samtalsledaren. I den studie som Palincsar och Brown utförde kring denna metod och 
som Reichenberg redogör för visade det sig att eleverna som deltog i studien i början 



 

 

inte var särskilt aktiva som samtalsledare och de frågor de ställde fokuserade på detaljer 
istället för det centrala i texten. Då var läraren tvungen att kliva in och vägleda eleverna. 
När eleverna fått arbeta en tid med detta kunde läraren befinna sig i bakgrunden 
eftersom eleverna då agerade samtalsledare (Reichenberg 2014).  
 
De strategier som eleverna övar i Reciprocal teaching anser Reichenberg (2014) inte 
bara ökar elevernas förståelse utan också får eleverna att bedöma sin egen förståelse 
vilket är detsamma som att elevernas metakognitiva insikt ökar. Reichenberg har utfört 
en studie med denna metod tillsammans med Löfgren i en årskurs 3:a. I denna studie 
fick eleverna använda sig av metoden två gånger i veckan under 12 veckor. Resultatet 
som Reichenberg lyfter fram är att elevernas läsförståelse märkbart ökade, och att efter 
tre månader när eleverna testades igen resultatet av elevernas läsförståelse intakt.   
 
Enligt Reichenberg (2014) lägger elever som inte förstår en text skulden på sig själva, 
istället för att se att författarens språk är på en nivå långt ifrån deras närmaste 
utvecklingszon. Utifrån detta redogör hon för en metod, Questioning the Author (Qta), 
och denna metod går ut på att ifrågasätta författaren och kan användas för faktatexter 
och skönlitterära texter. Idén med att få eleverna att ifrågasätta författaren är att få dem 
att förstå att bakom varje text finns en författare med intentioner. Dock kan denna 
författare glömma vilken målgrupp författaren skriver om vilket kan leda till at 
författaren hoppar över viktiga tankeled, uttrycker sig på ett sätt som inte tydligt eller 
använder ett alldeles för komplicerat språk eller syntax. Författaren talar inte heller till 
eleven eller ställer frågor till eleven vilket i sin tur kan innebära att avståndet mellan 
texten och eleven blir för stort. Detta kan då i sin tur leda till att eleven inte känner att 
eleven kan vara aktiv och medskapande när eleven läser texten. Metoden vill visa 
eleverna att det är författaren som har det stora ansvaret för att texter är läsbara och att 
eleverna har rättighet att ifrågasätta författarens auktoritet. På detta sätt förflyttas 
skuldbördan från eleven när eleven inte förstår en text till författaren utifrån att 
författaren skrivit en text som är oklar och där författaren uttryckt sig inkonsekvent. 
Metoden vill, förutom att eleverna ska ifrågasätta författaren, att eleverna ska bli aktiva 
och medskapande läsare när eleverna ställer egna frågor till texterna de läser och när 
eleverna själva kommer med förslag till omformulerar av texterna så att texterna blir 
tydligare och lättare att förstå. Läsningen avbryts med frågor, reflektioner och 
diskussioner. När eleverna ifrågasätter författaren tränar de också sin källkritiska 
förmåga vilket är viktigt att de får som vana när de kommer i kontakt med en stor 
mängd webbsidor .  
 
Reichenbergs (2014) egen forskning inom QtA bygger på tre studier. En har utförts på 
gymnasienivå, en annan i en årskurs 5 och en tredje under tre år med start när eleverna 
gick i årskurs 4. När det gäller samtalsgruppernas sammansättning visar hennes studie 
att en förutsättning för att elever ska våga delta i textarbetet är att de känner sig trygga. 



 

 

Vidare visar hennes forskning att det är viktigt att eleverna känner att texterna ska läsas 
tillsammans, elever och lärare. För att få eleverna att inferera kan läraren med fördel 
använda ordet tro, för när eleverna känner att de inte måste ha ett bevisat svar utan kan 
säga det de själva tror så är det lätt att de hakar på varandras inlägg. Reichenbergs 
forskning visar att för att få elever att reflektera bör läraren uppmana eleverna att läsa 
texter både med hjärna och hjärta. Läraren som ställer frågor där eleverna måste 
använda sin inlevelse och sina känslor får elever som reflekterar flitigt och infererar 
med varandra. Reichenbergs forskning visar att efter träning med denna metod kan 
många svaga läsare prestera över sin förmåga eftersom de fick interagera med andra 
elever som var mer kompetenta.   
 
Eckeskog (2013) skriver i sin studie att för uppbyggnad av alla elevers läsförståelse 
krävs kontinuerlig undervisning innan eleverna kan använda olika effektiva strategier 
vid sin egen läsning. Lärare förväntas enligt Eckeskog att undervisa i läsförståelse trots 
att läraren inte alltid har grundläggande ämnesdidaktiska kunskaperna i hur 
undervisningen ska ske och varför den ska utföras på ett sådant sätt. Damberg & 
Nilsson (2014) skriver att det är mycket viktigt att förstå att läsning och läsförståelse 
innefattar ”oerhört komplexa processer där såväl yttre som inre påverkansfaktorer 
samverkar” (2014-09-25). Detta förutsätter att lärare har kunskaper om vad detta 
innebär och inte tar till sig en mycket förenklad bild av vad läsning och läsförståelse 
innebär. Lärare måste vara kritiska till kostnadsfria material som skickas ut till skolorna 
som materialet ”En läsande klass”. Detta material har skickats till alla skolor i Sverige 
och är tänkt som en studiehandledning kring läsförståelse i årskurs 1-6. Enligt Damberg 
& Nilsson saknar detta material vetenskaplig förankring och dessutom står att läsa att 
forskare som Reichenberg och Westlund varit med som samarbetspartner i denna 
produktion, vilket båda två dementerat. 
 
     
 
 
 



 

 

4 Metod och material  
I detta avsnitt kommer jag att presentera studiens metoder och material tillsammans 
med en kritisk reflektion av min studie. Urval, informanter och etiska aspekter kommer 
också att redogöras för.  

4.1 Urval och informanter 

Urval 
Mitt syfte har varit att fördjupa mig inom hur lärare undervisar i läsförståelse i sin 
praktik samt vilka metoder som forskningen förespråkar. Kriterierna för de lärare som 
jag har haft med i min undersökning har varit att de ska arbeta i årskurserna 4-6 samt att 
de har olika grundbehörigheter i sin utbildning. Undersökningen genomfördes på två 
skolor där den ena skolan var en F-6 skola och den andra var en F-9 skola. Mitt val att 
välja två skolor har jag gjort utifrån att inte min undersökning ska påverkas av att en 
särskild kultur råder på en skola. Jag har valt att intervjua endast två lärare eftersom det 
enligt Kvale & Brinkmann (2009) är lättare att göra mer ingående tolkningar av 
intervjuerna om de inte är för många.  

Informanter 
De två personer jag har intervjuat och observerat arbetar i årskurs 5 på två olika skolor i 
en kuststad i Norrland. Jag har valt två olika skolor för att inte arbetet ska påverkas av 
en särskild kultur som råder på en skola.  

Lärarna jag har intervjuat och observerat har lång erfarenhet av undervisning i 
läsförståelse vilket jag uppfattar som att de varit med under tiden när larm kommit om 
hur svenska elevers läsförståelse försämrats.  

Nedan följer en kort beskrivning över de intervjuade och observerade lärarna där 
namnen är fiktiva. 

Anna är 48 år och har arbetat som lärare i svenska i 17 år. Hon har alltid arbetat i 
årskurs 4-6. Anna är utnämnd till förstelärare i kommunen och har som sitt uppdrag att 
utveckla läsförståelse på sin arbetsplats. Hon är utbildad till svensklärare.    

Berit är 45 år och har arbetat som lärare i svenska i 13 år. Hon har arbetat med elever 
från årskurs 1-6. Hon är utbildad lärare i matematik och NO men eftersom hon 
undervisat i svenska så många år har hon behörighet att undervisa i svenska i sin 
lärarlegitimation.  

 



 

 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer  
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) leder den kvalitativa forskningsintervjun till 
förståelse av hur världen ser ut från undersökningspersonernas synvinkel. Denna typ av 
intervju bygger på att kunskap skapas i interaktion mellan intervjuaren och den som blir 
intervjuad. 
 
En av mina metoder har varit att göra kvalitativa forskningsintervjuer (se bilaga 1) vid 
ett tillfälle med de två lärare jag valt att intervjua och observera. Om jag i efterhand har 
upptäckt att jag behövt ställa fler frågor har detta varit möjligt att utföra när jag besökt 
lärarna för nya observationer. 
 
Genomförandet av intervjun gick till på följande sätt. Jag hade skickat de frågor jag 
önskade svar på några dagar innan intervjun skedde för att lärarna skulle få god tid att 
förbereda sina svar. När jag känner bägge lärarna anser jag detta vara av största vikt 
eftersom  

 Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, eftersom det är forskaren som 
 definierar och kontrollerar situationen. Intervjuforskaren introducerar ämnet för intervjun och  
 följer också kritiskt upp den intervjuades svar på frågorna (Kvale & Brinkmann 2009: 19). 

 
När lärarna hade fått god tid på sig att förbereda sina svar så har intervjuns vikt legat på 
att diskutera svaren kritiskt. 

Intervjun pågick under ca 90 minuter. När jag hade god tid på mig att anteckna mina 
svar och de citat jag önskade från mina informanter fanns ingen anledning att 
transkribera min intervju. Platsen för intervjun på bägge skolorna var i ett 
samtalsrum/telefonrum där lärarna jag intervjuade hade sett till att ingen telefon eller 
personer störde oss under tiden intervjun pågick.    

I resultatet citerar jag lärarna med deras eget talspråk som jag inte har förändrat någon 
tolkning av.  

4.3 Observationer 
Jag har även genomfört observationer vilket innebär att jag befunnit mig i klassrummet 
under lektioner för att få information kring vad som faktiskt sker under lektionerna.   

Jag har observerat de två lärare jag intervjuat (se bilaga 2) när de har undervisat i 
läsförståelse i sina klasser som är årskurs 5. Observationerna har skett tre gånger i bägge 
klasserna.  

Under dessa sex lektioner har jag dokumenterat vilket material läraren låtit klassen 
använda och jag har också observerat vilka metoder och aktiviteter läraren har använt 
sig av under lektionen.  



 

 

    
Den typ av observation jag har använt mig av är den osystematiska observationen vilket 
inneburit att jag har suttit längst ner i klassrummet under lektioner som varat under 40 
minuter vid varje tillfälle, och noterat i mitt protokoll det som jag har uppmärksammat 
skett vid dessa lektioner. Detta har jag gjort för att komplettera bilden jag har fått vid 
intervjuerna (Stukát 2011).  

4.4 Analysmetod 
Min analys har baserats på mina sammanställningar av mina intervjuer samt de 
kompletterande frågor jag haft till dessa tillsammans med sammanställningarna av mina 
observationer. Jag har försökt se de helhetsintryck som funnits och även försökt 
uppmärksamma likheter och skillnader genom att jämföra de svar jag fått vid mina 
intervjuer och mina observationer.    

4.5 Etiska aspekter 
Etiska aspekter med sina problem och frågor bör enligt Kvale & Brinkmann (2009) 
klargöras redan innan undersökningen börjar för att jag själv ska förstå och vara lyhörd 
inför hur dessa aspekter kommer påverka min undersökning. Inför och under mitt arbete 
har jag valt att ta hänsyn till nedanstående etiska aspekter.   
 
Jag har informerat de lärare jag valt att intervjua vilket syfte jag har haft med min  
undersökning och hur jag har valt att planera och genomföra den . Deltagarna har också 
fått information att de när som helst kan välja att inte delta vidare i min undersökning 
samt att de är anonyma och att endast jag har tillgång till det material som produkt av 
intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2009). Jag har också informerat dem om att jag 
kommer publicera genomförda intervjuer samt att de kommer få ta del av resultatet av 
undersökningen.   

Även vårdnadshavare till de elever som går i de klasser jag valt att observera 
tillsammans med sin lärare har blivit informerade och har även lämnat sitt samtycke till 
att deras barn deltar i min observation (se bilaga 3).  
 
Konfidentialitetskravet har inneburit att all data som på något sätt har gjort det möjligt 
att identifiera deltagarna har avidentifierats så att det inte är möjligt att avslöja vem som 
har sagt vad i min undersökning och det går inte heller att utläsa var de arbetar. Likväl 
kan det betraktas som att jag har kunnat välja att tolka de svar jag har fått som jag vill 
(Kvale & Brinkmann 2009).  
 
De konsekvenser som kommer ur min undersökning ska övervägande vara positiva för 
de som deltagit. De som har deltagit bör inte löpa någon risk att nackdelarna ska vara 
större än fördelarna (Kvale & Brinkmann 2009) av att ha deltagit.  



 

 

 
En av de konsekvenser som är positiva för de som deltagit är att de kommer få se sin 
egen undervisning i förhållande till en annan lärares undervisning och med detta få idéer 
eller bekräftelse till sin kommande undervisning. En annan vinning är att de som 
deltagit kan få tips på bra litteratur gällande metoder för utveckling av läsförståelse som 
de kan läsa och använda framöver. En konsekvens som kan upplevas negativ för de som 
deltagit kan vara att de kan identifiera sig själva och med det känna att det finns andra 
som använder sig av mer effektiva metoder för att utveckla elevernas läsförståelse.     
 
Mitt sätt att vara och agera som person har varit avgörande för hur hållbara de övriga 
etiska aspekterna blivit, dvs informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser 
(Kvale & Brinkmann 2009). Min roll har varit att vara professionell och inte låta mig 
lägga in personliga värderingar under intervjuer och observationer.  

4.6 Kritisk reflektion av min studie  
Jag har övervägt att även använda mig av en kvantitativ metod, enkät, för att få många 
fler svar på mina frågor att sammanställa i min studie. Det som har fått mig att avstå har  
varit svårigheten att skriva frågor så att forskningsfrågorna verkligen har besvarats och 
inte på något sätt har kunnat missförstås. Jag har också velat undvika att frågorna 
besvarats flyktigt och i en situation när enkäten har blivit en ytterligare arbetsbelastning 
för stressade lärare. I sådant fall skulle svaren inte ha blivit av den karaktär jag önskar.  

Att endast intervjua två lärare kan som Kvale & Brinkmanna (2009) skriver både 
betraktas som för få och som för många. Det är undersökningens syfte som avgör hur 
många som bör intervjuas. Enligt Stukát (2011) innebär det att utföra en 
forskningsintervju att man måste kunna motivera att frågorna är relevanta samt förklara 
hur man gått tillväga samt kunna visa att de tolkningar man gjort utifrån intervjuerna är 
hållbara och gäller. Min egen tanke har varit att göra djupgående intervjuer där jag har 
haft gott om tid att tillsammans med de jag intervjuat resonera, värdera och analysera 
svaren. När intervjuerna skett vid ett huvudtillfälle och med möjlighet till 
kompletteringar har jag haft goda möjligheter att fördjupa mina frågor. Utifrån detta har 
jag gjort mitt val som både kan ses som en svaghet men också som en styrka i studien. 

Observationerna har skett vid tre tillfällen. Detta har gett mig tillfällen att se vad lärarna 
faktiskt har gjort i klassrummet och hur det eventuellt skiljer sig från det de har sagt att 
de gör i intervjuerna. Enligt Stukát (2011) får man vid observationer kunskaper som är 
direkt hämtade från verkligheten. Eftersom jag har gjort observationerna vid tre 
tillfällen anser jag att jag har undvikit felkällan som kan vara att lärarna uppför sig på 
ett särskilt sätt när de vet att de blir observerade. När jag har observerat flera gånger blir 
de mindre medvetna och störda av min observation vilket är en styrka i min 
undersökning. Trots detta anser jag att tre tillfällen är för få tillfällen för att vara säker 



 

 

på att det är på detta sätt undervisningen sker och att de svar lärarna gett mig vid 
intervjun stämmer överens vilket är en svaghet i min undersökning.   
 
När jag har intervjuat och observerat lärare som inte arbetar på samma skola anser jag 
det vara en styrka i studien när jag på det sättet har undvikit att lärarna har påverkats av 
varandra eller en gemensam rådande kultur hur man undervisar eleverna i läsförståelse. 
Dock är det en svaghet i min undersökning att jag endast intervjuat och observerat två 
lärare.   

 
 
 
 
 



 

 

5 Resultat  
I detta avsnitt har jag sammanfattat intervjusvar och observationer.   

5.1 Intervju  
Nedan redovisar jag mitt resultat av mina intervjuer utifrån mina frågeställningar.  

Läsförståelse enligt lärarna  
För Anna innebär läsförståelse att en elev kan läsa olika typer av texter och förstå vad 
texten innebär på så sätt att eleven får ut något av den. Eleven kan också tillgodogöra 
sig texter från olika medier samt veta hur man ska göra när man läser något man inte 
förstår. När en elev har läsförståelse kan eleven dra slutsatser utifrån vad eleven läser 
och det innebär också att eleven inte vill sluta läsa och att eleven kan dela sin 
läsupplevelser med andra. Slutligen innebär det att eleven vet hur eleven ska göra för att 
skaffa sig kunskaper om något eleven inte vet något om. Berit säger att läsförståelse är 
när elever kan läsa de texter som hör till den årskurs som eleven går i vilket innebär att 
eleven exempelvis klarar lästalen i matematikboken.   
 
Anna anser att en god läsförståelse innebär att eleven kan reflektera över texten eleven 
läst, sammanfatta texten och formulera frågor till texten. Vidare anser Anna att en god 
läsare kan hitta budskap i texten, besvara frågor på alla nivåer samt tänka utifrån ett 
författarperspektiv. En elev med dålig läsförståelse har svårt att finna budskap i texten 
och har svårt att berätta vad de läst genom att sammanfatta i kronologisk ordning. Berit 
anser att en god läsförståelse innebär att eleven förstår det som krävs i aktuell årskurs 
och en dålig läsförståelse innebär att eleven inte förstår det som krävs i aktuell årskurs. 
En god läsförståelse uppnås, enligt Berit, om eleven får öva sig i att svara på frågor 
utifrån olika typer av texter samt får möjlighet att rätta det som eleven svarat fel på så 
att eleven blir medveten om vad eleven inte kan. Båda lärarna anser att en elev med 
dålig läsförståelse har svårt att besvara frågor utifrån texten och kan endast formulera 
egna frågor utifrån vad som finns ”på raden” i texten.      

Läsförståelsens betydelse  
Anna anser att undervisning i läsförståelse innebär att få alla elever att utveckla en så 
god läsförståelse som var och en av eleverna kan nå. Detta sker inte av sig själv utan 
kräver en medveten undervisning i vad läsförståelse är och en kunskap i hur en god 
läsare gör när den läser. För många elever är den enda läsningen den som sker i skolan 
så därför gäller det att lärare väcker nyfikenhet så att eleverna själva väljer att läsa. Berit 
anser att undervisning i läsförståelse innebär att få alla elever att förstå vad de läser 
oavsett ämne. 
 



 

 

Utifrån de senast årens resultat från PISA och PIRLS har Anna gjort en översyn av sin 
undervisning i läsförståelse. Hon har ifrågasatt sin egen undervisning som lagt mycket 
ansvar på eleverna och återgått till ”katederundervisning” för att på ett strukturerat sätt 
undervisa eleverna i de strategier de behöver för att utveckla sin läsförståelse. Berit har 
inte ändrat sin undervisning utifrån Pisa och PIRLS eftersom hon anser att dessa resultat 
bara mäter de delar som OECD-länderna valt att mäta och att dessa alltid är kopplade 
till framtidens ekonomi.  

Elevernas utveckling av sin läsförståelse 
Anna anser att elevens utveckling av sin läsförståelse börjar tidigt, redan när eleverna 
lärt sig hur bokstäver låter och när eleven börjar kunna ljuda ihop olika bokstäver till 
ord. Anna uttrycker sig på följande sätt om när elevernas läsförståelse börjar: 

när bokstäverna blir till ljud som blir till meningar, då gäller det att vara alert. När koden är knäckt 
börjar arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse. Det kommer inte av sig själv. Med  andra i 
ord i mycket tidig ålder! (Anna) 

Det innebär att Anna anser att elevens utveckling av läsförståelsen börjar innan eleven 
förväntas svara på frågor till texten.  
 
Berit anser att utvecklingen av läsförståelsen börjar när eleven kan läsa och förstå text 
hjälpligt och hon uppskattar att det är när eleven går i årskurs två eller tre.  

Planering av undervisning i läsförståelse 
Anna försöker planera sin undervisning i läsförståelse på bred front vilket innebär att 
hon samplanerar läsning och läsförståelse. Detta gör hon för att väcka intresset för 
texter/böcker genom att prata om läsning, läsa mycket och ofta, uppmuntra eleverna till 
läsning samt dela med sig av egna läserfarenheter och läsupplevelser till eleverna. Anna 
lär ut olika strategier som främjar läsförståelsen. Eleverna får arbeta med en strategi i 
taget där Anna visar eleverna hur de ska göra och tillsammans med eleverna provar de 
sig fram så att eleverna förstår hur det fungerar. Därefter får eleverna arbeta i par eller 
grupp för tillämpa den nya strategin själv. Först arbetar klassen med korta textavsnitt för 
att öva själva strategin och sedan övergår eleverna till att överföra den inlärda strategin 
till elevernas egna ”tystläsningsböcker” och andra texter eleverna läser i skolan som 
exempelvis läromedelstexter. Målet är att det ska bli en automatiserad förmåga. Anna 
planerar också in textsamtal där eleverna läser texter med ”författarglasögon” vilket 
innebär att eleverna övas i att se vad författaren vill förmedla, varför författaren inleder 
en bok på ett visst sätt och så vidare. Eleverna får tillsammans öva sig i att läsa 
på/mellan/bortom raderna. Anna planerar så att eleverna får öva sig i att känna igen 
olika genren vilket hon anser är viktigt för elevernas läsförståelse och om det uttrycker 
hon på följande sätt:  
 



 

 

Att känna till att texter formuleras och struktureras på olika sätt utifrån textens syfte underlättar när 
eleverna möter en ny text eftersom de då kan aktivera sina förkunskaper som underlättar deras 
läsning (Anna). 

Anna låter eleverna möta olika genrer av text och undervisar dem i olika strategier att 
angripa dessa skiftande texter övas eleverna i att använda sina tidigare kunskaper för att 
kunna ta sig an nya typer av texter. Eleverna lär sig också se olika kännetecken för olika 
typer av texter vilket gör att de lättare kan använda den strategi som behövs.  
 
Anna använder inget färdigt material utan hon utgår ifrån den litteratur hon tagit del av 
när hon planerat sin undervisning tillsammans med att hon lånar texter från läromedel 
som exempelvis Zick Zack och En läsande klass.   
 
Berit planerar sin undervisning i läsförståelse utifrån ett läromedel som heter 
Läsförståelse B. Hon uttrycker att det känns tryggt att använda ett läromedel som är 
utvecklat för att öva upp elevernas läsförståelse.  

När jag inte är svensklärare i grunden tycker jag det är viktigt att eleverna får använda ett  material 
som experter inom läsförståelse har gjort och som jag vet används av många lärare (Berit). 

Berit väljer att förlita sig på ett läromedel som hon anser är författat av kunniga 
personer. Detta går att likna med alla lärare som under senast tiden valt att arbeta med 
materialet ”En läsande klass” utan att själv kontrollera kvaliteten på materialet och om 
materialet fyller sitt syfte.      
 
Berit använder sig av detta material under två lektioner i veckan och där en text i 
materialet behandlas. Ibland rättar hon elevernas svar själv och ibland får eleverna 
arbeta två och två med att rätta varandras svar och hjälpas åt att finna de rätta svaren om 
någon av dem svarat fel.   
 
Anna anser att Reciprok undervisning är framgångsfaktorn för eleverna vilket enligt 
henne innebär att modella-göra tillsammans-göra själv! Denna metod har Anna själv 
läst in sig på utifrån eget intresse genom att söka föreläsningar på nätet och läst böcker 
av olika forskare/pedagoger som i sin tur sökt framgångsrika metoder för att stimulera 
elevernas läsförståelse. Berit anser att framgångsfaktorn är att eleverna kontinuerligt får 
öva sig i läsförståelse och få tid att gå tillbaka och rätta de frågor som eleven vid första 
tillfället inte klarade att svara rätt på. Denna rättning kan med fördel ske med andra 
elever.   
 
Anna säger att talutrymmet har en betydande roll för utvecklingen av elevernas 
läsförståelse. Det är av största vikt att alla elever modellar tillsammans, förutspår, reder 
ut oklarhet och hjälper varandra till vidare kunskaper. Det är lärarens ansvar att se till att 
alla elever blir delaktiga och utvecklar sin förmåga att tillsammans med andra elever 
och lärare utveckla sin läsförståelse. Om detta inte sker tillsammans med andra elever 



 

 

och lärare lämnas eleven med eget ansvar över sin läsförståelse. Berit säger att hon 
alltid fördelar talutrymmet lika mellan pojkar och flickor men när eleverna befinner sig 
på olika nivåer och är olika mogna för att kunna diskutera i helklass medför det också 
att hon aldrig tvingar någon elev, som inte vill delta muntligt i helklass, till att göra det. 
Hon anser att de elever som avstår att delta muntligt och istället lyssnar till sina 
kamrater därigenom får ta del av kamraternas kunskaper.       

Läsning i skolan 
Både Anna och Berit anser att högläsning påverkar elevers framtida läsförståelse och de 
anser båda att det är av största vikt att små barn blir lästa för. Det är genom högläsning 
som det lilla barnet för första gången möter en helt ny värld och får ta del av fantastiska 
världar som väcker lust och nyfikenhet att få veta mer och lära sig att läsa själv.  
 
Båda lärarna läser högt för sina elever flera gånger i veckan. Annas elever ger förslag på 
böcker de vill att hon ska läsa för dem och ibland blir det en av dem och ibland blir det 
Anna som väljer bok utifrån prisbelönta, nominerade eller intressanta författare som 
skriver böcker som väcker tankar och reaktioner bland eleverna. Berit ber bibliotekarien 
om hjälp att välja lämpliga högläsningsböcker eftersom hon känner sig osäker på vilken 
typ av böcker hon bör läsa för eleverna. 
 
Anna upplever att det är svårt att finna intressanta faktaböcker som tilltalar en hel klass 
på samma sätt som skönlitterära böcker oftast gör. Hon upplever ett missnöje över sig 
själv när hon känner att hon borde läsa fler faktaböcker eftersom det oftast är den typ av 
läsning där eleverna misslyckas på Nationella proven. Berit tycker att högläsningen ska 
vara en njutbar stund för eleverna och henne och utifrån detta anser hon inte det vara av 
vikt att läsa faktaböcker för eleverna. Det är viktigare att eleverna får uppleva 
skönlitteratur som förhoppningsvis lockar dem till egen läsning.    
 
Anna låter alltid eleverna sammanfatta det som blivit läst vid förra gångens läsning. 
Innan hon påbörjar dagens läsning får eleverna spå vad som kommer hända denna gång. 
När hon avslutat läsningen får eleverna spå vad som kommer hända nästa gång. Berit 
läser alltid två kapitel varje gång vid högläsning. Eleverna inbjuds inte att delta aktivt 
före, under eller efter läsningen.   
 
Både Annas och Berits elever får läsa elevnära, faktatexter och skönlitterära texter 
under lektionstid. Både Annas och Berits elever får själva välja en tystläsningsbok. 
Övrig litteratur som läses i skolan väljs av lärarna. 



 

 

5.2 Observation av lärare 
Nedan redovisar jag mitt resultat av mina observationer. Jag har valt att sammanställa 
de tre observationerna till ett resultat för vardera lärare.  

Observationer av Annas lektioner  
Mina observationer var vid alla tillfällen lektion efter lunch. Klassen består av 23 
elever. Lektionerna jag observerade var vid svensklektioner som var 60 minuter långa. I 
klassrummet har eleverna bord och eleverna är placerade i tre rader. Under de tre 
observationstillfällena använde sig Anna av samma arbetsgång när hon undervisade 
eleverna i läsförståelse. Anna lät eleverna använda sig av metoden Reciprocal teaching 
(Palincsar & Brown 1984) där eleverna får förutspå, reda ut oklarheter, ställer frågor om 
texten, sammanfatta texten samt skapa sig inre bilder av det lästa. Genomgående under 
lektionerna påminde Anna eleverna om de olika strategiernas egenskaper och hur 
eleverna kunde använda sig av dem i sitt arbete. 
 
Anna använde sig av en skönlitterär bok till högläsningen och till den andra aktiviteten 
hade hon kopierat olika typer av texter så att samtliga elever fick ett exemplar. Eleverna 
fick anteckna fritt på sina exemplar. Den skönlitterära boken heter Edward Tulanes 
fantastiska resa av Kate Dicamillo.    
 
Den första aktiviteten vid de tre observationerna var att eleverna fick sammanfatta 
muntligt det som hänt tidigare i boken Anna läst högt ur. Därefter fick eleverna försöka 
förutspå vad som skulle komma att hända under dagens läsning. För att avgöra vilken 
elev som skulle sammanfatta eller förutspå använde sig Anna av stickor med elevernas 
namn på. Vid varje tillfälle drog hon en sticka och namnet på stickan bestämde vilken 
elev som skulle svara i första hand. Kunde eller ville eleven inte svara så drogs en ny 
sticka eller så lotsade Anna eleven så att denne kunde svara. Därefter började Anna läsa. 
Högläsningen skedde med stor inlevelse och engagemang av Anna vilket gjorde att 
eleverna uppmärksamt lyssnade. Vid flera tillfällen stannade hon upp så att eleverna 
fick reda ut oklarheter och spå vidare vad som skulle hända framgent samt sammanfatta 
det lästa. Detta skedde också med hjälp av stickor. Som avslutning på detta moment fick 
eleverna fundera enskilt över vad som skulle kunna hända nästa gång och skriva ner 
sina tankar om detta och lämna in texterna till Anna.  
 
Efter högläsningen påbörjade Anna den andra aktiviteten där hon presenterade olika 
textgenrer och deras utmärkande drag för eleverna. Eleverna fick läsa korta stycken av 
texten och under flera avbrott vid läsningen redde Anna och eleverna ut vad svåra ord i 
texterna betydde och eleverna fick klura ut olika strukturer på olika typer av texter som 
exempelvis återberättande text, rapport, biografier och artiklar. Tillsammans funderade 
de kring syftet med olika typer av texter samt hur författare kan göra en text personlig 



 

 

eller opersonlig. Under hela denna aktivitet använde sig Anna av stickorna för att 
fördela ordet till och mellan eleverna. 
 
När elever ställde frågor till Anna så försökte hon alltid att förmedla vidare frågan till 
eleverna så att de i första hand fick svara på klasskamraters frågor. I de fall där eleverna 
inte klarade att besvara frågan hjälpte Anna till att leda eleverna in på rätt spår.. Under 
observationstillfällena deltog alla elever muntligt flera gånger. Anna flyttade stickorna 
på ett sätt så att alla i klassen fick talutrymme. När en elev inte ville eller kunde svara 
uppmuntrade Anna eleven att försöka eller be en kamrat om hjälp. Om detta inte 
fungerade så hjälpte hon eleven själv så att eleven kunde besvara frågan.          

Observationer av Berits lektioner  
Samtliga observationer i Berits klass genomfördes första lektionen p morgonen där 
eleverna hade svenska. Lektionerna var 60 minuter långa och klassen bestod av 25 
elever. I klassrummet har eleverna bänkar som är placerade i grupper om fyra. Under de 
tre observationstillfällena använde sig Berit av samma arbetsgång när hon undervisade 
eleverna i läsförståelse. Den metod som Berit använder sig av i undervisningen i 
läsförståelse är att eleven själv får utveckla sin läsförståelse genom att arbeta enskilt.  
 
Den första aktiviteten vid de tre observationstillfällena började med att Berit bad 
eleverna ta fram sina skrivböcker och därefter delade hon ut läromedlet Läsförståelse. 
Hon berättade för eleverna vilken text de skulle läsa. Det fanns frågor till texten som 
eleverna skulle besvara i sina skrivhäften. Frågorna var indelade i tre svårighetsnivåer 
som var markerade med färgerna grön, gul och röd. Berits instruktioner kring vilka 
frågor som skulle besvaras var att alla elever skulle besvara de gröna, alla skulle försöka 
besvara de gula och de elever som kände att de ville och klarade att besvara de röda 
skulle göra det. Berit uppmanade eleverna att läsa texten två gånger innan de satte igång 
med att svara på frågorna.  
 
När elever frågade Berit om hjälp svarade hon uppmuntrande: ”Läs texten en gång till 
så hittar du säkert svaret! eller Ha inte så bråttom så hittar du säkert svaret!” (Berit) 
 
Berit besvarade inte elevernas frågor utan uppmanade dem istället att läsa om och läsa 
långsamt för att finna svaret.  
 
Den andra aktiviteten under observationstillfällena började med att de elever som blev 
färdiga fick ta upp sin tystläsningsbok och läsa tills de övriga eleverna blev klara eller 
tills det endast var en kvart kvar av lektionen. Den sista kvarten ägnades åt att Berit 
läste frågorna och eleverna gav sina svar till klassen. Av de som räckte upp handen 
fördelade Berit frågorna till varannan flicka och varannan pojke. De elever som ville 
låna ett facit i efterhand för att rätta sina svar var detta möjligt. Berit avslutade lektionen 



 

 

med att fråga eleverna hur de upplevt texten, om den var svår, enkel, tråkig eller rolig 
etc. Talutrymmet fördelades till de elever som räckte upp handen vilket innebar att ett 
fåtal flickor och pojkar visade att de ville svara på alla frågor. De elever som inte räckte 
upp handen behövde inte svara under de tillfällen jag observerade undervisningen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 Analys av resultat   
Syftet med denna studie är att jag vill studera hur lärare undervisar elever i årskurs 5 för 
att de ska nå ökad läsförståelse. Analysen är uppdelad i fyra delar utifrån min 
undersökning. 

6.1 Läsförståelse och utveckling av läsförståelse  
För Anna innebär läsförståelse att eleverna kan läsa olika typer av texter och förstå vad 
texten innebär på så sätt att elever får ut något av den tillsammans med att eleven kan 
tillgodogöra sig texter från olika medier samt veta hur man ska göra när man läser något 
man inte förstår. Eleven kan dra slutsatser utifrån vad eleven läser vilket stämmer 
överens med det Bagga-Gupta, Evaldsson, Liberg & Säljö (2013) skriver när de 
beskriver vad som krävs för att en elev ska vara medskapare av en läspraktik. Anna 
anser att vid en god läsförsåelse kan eleven reflektera över texten eleven läst, 
sammanfatta texten och formulera frågor till texten. Eleven kan hitta budskapen i texten, 
besvara frågor på alla nivåer samt tänka utifrån ett författarperspektiv vilket stämmer 
överens med det som Reichenberg (2014) skriver om när hon beskriver Reciprocal 
teaching.  
 
För Berit innebär läsförståelse att eleven kan läsa de texter som hör till den årskurs 
eleven går i och kunna använda sin läsförståelse för att klara olika ämnen i skolan vilket 
Bagga-Gupta, Evaldsson, Liber & Säljö (2013) skriver om kring den intra-individuella 
inriktningen där den fokuserar på elevens två förmågor, avkodning och läsförståelse. 
Båda lärarna anser att elever med dålig läsförståelse har svårt att kunna besvara frågor 
utifrån texten och kan endast formulera egna frågor som finns ”på raden” i texten, vilket 
innebär att eleven endast kan svara på frågor där svaret står rakt av i texten.     
 
Enlig Anna påbörjas elevens utveckling av läsförståelse redan när bokstäverna blir till 
ord som i sin tur blir till meningar, vilket innebär att elevens utveckling av 
läsförståelsen börjar redan när eleven börjar avkodning av bokstäver. Berit anser att 
elevens utveckling av läsförståelsen börjar när eleven kan läsa och förstå text hjälpligt 
vilket uppskattningsvis sker i årskurs två eller tre. Dessa två skilda synsätt av när 
utveckling av läsförståelse påbörjas kan båda kopplas till den sociokulturella traditionen 
där människans förmåga att med hjälp av sin hjärna och sinnen kan tillgodogöra sig de 
färdigheter som utvecklas tillsammans bland människor (Säljö 2010).  
 
Anna anser att reciprok undervisning som innebär att modella – göra tillsamman – göra 
själv är den främsta framgångsfaktor för god utveckling av elevens läsförståelse vilket 
även Palincsar & Brown (1984) och Reichenberg (2014) redogör för.     



 

 

6.2 Lärarnas planering av undervisningen 
Anna samplanerar sin undervisning i läsförståelse och läsning vilket innebär att hon 
använder sig av högläsningsboken, elevernas egna tystläsningsböcker men även annat 
material löpande. Hon försöker väcka elevernas intresse för böcker och läsning genom 
att prata om läsning, läsa mycket och ofta för eleverna, uppmuntra eleverna till läsning 
samt dela med sig av sina egna läserfarenheter och läsupplevelser till eleverna. Med 
andra ord planerar Anna för strukturerade textsamtal vilket Reichenberg (2014) menar 
kan utveckla läsförståelsen hos eleverna.  
 
Berit planerar sin undervisning i läsförståelse utifrån ett färdigt läromedel eftersom hon 
tycker att det känns tryggt med ett material som är utvecklat med avsikt att öva 
elevernas läsförståelse utifrån de kunskapskrav som finns i läsförståelse i Lgr11.  
 
Både Anna och Berit har med högläsning i sin planering vilket innebär att de läser högt 
för sina elever flera gånger i veckan. Anna låter eleverna sammanfatta, förutspå, lyssna 
och spå vad som ska hända framgent. Berit läser högt för eleverna utan att de deltar 
före, under eller efter högläsningen. Lärarna anser att högläsning påverkar elevernas 
framtida läsförståelse positivt. Det är genom högläsning som det lilla barnet för första 
gången möter en ny värld och får ta del av fantastiska världar som väcker lust och 
nyfikenhet vilket också Westlund (2009) skriver om när hon påtalar hur högläsning för 
barn påverkar deras framtida läsförståelse. Vidare planerar båda lärarna för tid där 
eleverna läser själv i sina tystläsningsböcker samt har med i sin planering att eleverna 
får läsa elevnära, faktatexter och skönlitterära texter under lektionstid.     
 

6.3 Lärarnas metoder, aktiviteter och material i den pedagogiska 
praktiken 

Anna anser att undervisningssättet att undervisa för att utveckla sina elevers 
läsförståelse ska präglas av textsamtal där hon som lärare deltar tillsammans med 
eleverna. Hon använder sig av Reciprocal teaching som innebär att eleverna får 
förutspå, ställa frågor, klargöra otydligheter och sammanfatta såsom (Palincsar & 
Brown 1984, Westlund 2013, Reichenberg 2014) talar om. Annas undervisning har 
också vissa inslag av Qta (Reichenberg 2014) när hon läser texteravsnitt tillsammans 
med eleverna där läsningen avbryts med frågor och reflektioner.    
 
Anna börjar med att eleverna fick sammanfatta det som hänt tidigare vilket enligt 
Westlund (2009) är en förmåga som barn övar redan som små när de får berättelser lästa 
för sig. När läsförståelse består av många delar är den sammanfattande en del av den 
mångfald som Bagga-Gupta, Evaldsson, Liber & Säljö (2013) skriver om. När sedan 
Anna läste högt för eleverna avbröt hon läsningen flera gånger för att reda ut oklarheter 



 

 

och för att eleverna skulle få ytterligare tillfälle att spå vad som skulle hända framgent 
vilket stämmer överens med det Palincsar & Brown (1984) skriver om. Att reda ut 
oklarheter tillsammans med eleverna är att låta eleverna vara med och med de intryck de 
redan fått utvecklas i ett socialt sammanhang precis som Westlund (2013) skriver om.  
 
När Anna använder sig av stickor för att försäkra sig om att alla elever får talutrymma 
och även väljer att förmedla vidare frågor eleverna har till deras kamrater så övas 
eleverna i att ställa olika typer av frågor och att följa upp kamraters frågor vilket 
Reichenberg (2014) skriver om. När eleverna inte kan, vill eller klarar att besvara 
frågorna hjälpte hon eleverna att närma sig svaret vilket enligt Reichenberg (2014) är en 
del i metoden Instructional conversations. För att samtliga elever ska få likvärdigt 
talutrymme så använder sig Anna av stickor för att hålla ordning på att samtliga elever 
får talutrymme. Enligt Reichenberg (2014) är det viktigt att läraren agerar samtalsledare 
så att alla elever får talutrymme där eleverna tränas i att ställa olika typer av frågor och 
att följa upp kamraters frågor. Annas träning är ett led i det som tar sig uttryck utifrån 
Vygotskys syn, som innebär att barn tar efter vuxnas beteende, hur de talar samt gör 
dessa beteenden till sitt eget sätt att agera (Säljö 2015). Annas lektioner präglas av 
interaktion mellan elever och lärare samt en kultur där lärare stöttar eleverna och där 
eleverna hjälper varandra framåt i läsförståelsen vilket kan sägas vara en del av att 
arbeta inom elevens närmaste utvecklingszon (Vygotskij 2001).   
 
Berit anser att bästa sättet att utveckla elevers läsförståelse är att de läser en text, en 
eller två gånger, och därefter besvarar frågor som visar att de förstått texten och dess 
innehåll. Detta stämmer väl överens med resultatet av hur lärare undervisade Dolores 
Durkins studie på 1970-talet, och som sedan utfördes igen 20 år senare av andra 
amerikanska läsforskare. Båda studierna fick samma resultat som var att lärare i första 
hand kontrollerade elevernas läsförståelse istället för att undervisa eleverna i de 
strategier de behöver för att utveckla sin läsförståelse. Denna kontroll utför Berit när 
hon rättar sina elevers svar. Även Vygotskij (2001) skriver om hur lärare använder 
självständigt arbete för att fastställa en elevs aktuella utvecklingsnivå. Detta visar, enligt 
Vygotskij, endast redan etablerade funktioner hos eleven och inte elevens närmaste 
utvecklingszon och leder inte lärande.   
 
Berits undervisning är strukturerad och eleverna var väl förtrogna med vad lektionen 
skulle innehålla. Alla elever visste vilket material de skulle använda. När Berit hade 
berättat för eleverna vilken text de skulle läsa och i vilken ordning frågorna skulle 
besvaras lämnades eleverna till enskilt arbete. När eleverna lämnas ensamma i detta 
moment har de ingen som kan hjälpa dem med underförstådd information som eleven 
själv inte uppfattat för att leda dem mot rätt svar såsom Reichenberg (2014) skriver om 
när hon redogör för hur läraren med metoden Instructional conversation ska, om eleven 
inte kommer vidare, ge eleven bakgrundsinformation. När frågorna har tre nivåer finns 



 

 

risk för att eleven inte känner sig trygg i momentet att klara alla nivåer och enligt 
Reichenbergs (2014) forskning är trygghet en förutsättning för att elever ska våga delta i 
ett textarbete. När elevernas tid till arbete med läsförståelsen var slut så läste Berit upp 
frågorna och eleverna som ville svara räckte upp handen. Det finns en risk med detta 
som Reichenbeg (2014) påtalar och det är gruppen blir för stor för att de svaga och 
tystlåtna eleverna ska upptäckas och tränas i att uttrycka sig. 
 
 
 
 



 

 

7 Sammanfattande slutsatser 
De två lärare jag har valt att intervjua och observera för att få svar på mitt syfte 
representerar två olika praktiker. Anna representerar den institutionella praktiken med  
Reciprocal teaching (Palincsar & Brown 1984) vilket hon lärt sig och utvecklat sina 
kunskaper kring på egen hand utifrån eget intresse och uppdrag som förstelärare med 
inriktning mot att utveckla läsförståelsen på sin arbetsplats. Berit representerar den 
intra-individuella praktiken där eleven arbetar enskilt med att utveckla sin läsförståelse 
vilket hon har valt utifrån att många andra lärare använder denna metod och det material 
hon låter eleverna arbeta med.  
 
Annas undervisningsmetoder präglas av att eleverna får förutspå, reda ut oklarheter, 
ställa frågor om texten och sammanfatta texten vilket jag tydligt kunde observera under 
mina observationstillfällen i klassen. I Annas undervisning arbetar eleverna med 
strategierna i läsförståelse i helklass och i mindre grupper. När eleverna behöver hjälp 
lotsar Anna dem vidare eller så hjälper klasskamrater till så att de tillsammans kan svara 
på frågan. Berits undervisningsmetod präglas av att eleverna enskilt får läsa en av Berit 
utvald text. Därefter får eleverna besvara frågor utifrån tre svårighetsnivåer. Det som 
var mycket tydligt vid observationerna var att eleverna arbetade helt enskilt och när de 
vid något tillfälle frågade Berit om hjälp blev de uppmanade att läsa en gång till eller 
mer långsamt för att hitta svar på frågorna. När de två lärarna använder helt skilda sätt 
att undervisa i läsförståelse får eleverna inte tillgång till samma kunskaper vilket också 
ger eleverna skilda förutsättningar att klara sina uppgifter i skolan.      
 
Anna anser att lärare ska undervisa i läsförståelse genom att lära eleverna olika 
strategier. Eleverna ska få arbeta med en strategi i taget där läraren tillsammans med 
eleverna visar hur man ska göra. Därefter får eleverna arbeta i grupp för att tillsammans 
i gruppen tillägna sig strategin. När eleverna behärskar detta övergår de till att praktisera 
strategin själv. Berit anser lärare ska undervisa i läsförståelse utifrån ett material som är 
utvecklat och författat av det som hon anser är kunniga personer inom läsförståelse. 
Lärarna har skilda uppfattningar om hur undervisning i läsförståelse ska ske för att deras 
elever ska utveckla sin läsförståelse. Annas uppfattning stödjs av ny forskning och 
Berits uppfattning tillhör gammal forskning.    
 



 

 

8 Diskussion och vidare forskning  

8.1 Diskussion 
Syftet med min undersökning var att undersöka hur två lärare i årskurs 5 uppger att de 
arbetar med läsförståelse i sin undervisning och hur lärarnas undervisning med 
läsförståelse tar sig i uttryck i den pedagogiska praktiken.  
 
Mitt resultat visar på två lärare som använder två skilda praktiker för att undervisa sina 
elever i läsförståelse. Detta tycker jag är värt att uppmärksamma när både PIRLS 
(Skolverket 2012) och PISA (2012) kommit fram till att en av orsakerna till att svenska 
elever presterar sämre är att elevernas individuella, egna arbete har ökat. För att lärare 
som undervisar i läsförståelse ska kunna utveckla sin undervisning efter vad aktuell 
forskning visar måste de få möjlighet att ta del av vad aktuell forskning visar. Frågan är 
då vem som bär ansvaret för att så sker, huvudman, rektorer eller lärarna själva? Ser 
man till läraren Anna i min undersökning, så är det uppenbart att ingen har haft detta 
ansvar gentemot henne när hon själv läst in sig på en framgångsrik metod och skaffat 
sig erfarenhet kring den och sedan själv sökt till tjänsten som förstelärare med inriktning 
mot läsförståelse. För de elever som har Anna som lärare är detta självklart en stor 
fördel att hon skaffat sig dessa kunskaper själv.  
 
När det gäller Berits elever så får de en undervisning som många andra elever också får 
utifrån det Berit säger i intervjun. Berit förlitar sig på att den metod hon ser många 
andra lärare använda sig av och litar på att det material hon använder sig av är 
utvecklande för hennes elever läsutveckling vilket också stämmer överens med det 
Stensson (2006) skriver, att man inom skolan ansett att läsförståelse är något eleverna 
uppnår själva genom att de får svara på frågor till en text. Även i Berits fall blir det 
tydligt att det är önskvärt att någon, huvudman, rektor eller annan kunnig, som ser till 
att hon får kunskap om vad forskning visar och även har kontroll på vad som 
distribueras till lärarna på skolorna.  
 
När det gäller material som distribueras till skolorna kan nämnas exempelvis ”En 
läsande klass”. Denna bok har skickats som ett universalmedel för undervisning i 
läsförståelse och som enligt Damberg & Nilsson (2014) visat sig vara ett hopplock utan 
vetenskaplig grund. När ett nytt material kommer till skolor måste någon väl insatt gå 
igenom materialet och se om det är vad som behövs för elevernas utveckling och detta 
bör vara någon som är väl insatt i, som i detta fall, läsförståelsens komplexa processer. 
Om så inte sker finns det en risk att material används som inte leder till att eleverna 
utvecklar sin läsförståelse på bästa sätt.   
 



 

 

För de två lärare som deltagit i min undersökning så skiljer sig deras praktik inom 
läsförståelsen mycket. En av lärarna, Anna, är utbildad i svenska och har således en 
gång i tiden valt detta ämne som ett av sina huvudämnen. Hon har genom alla år 
undervisat i svenska och därmed i läsförståelse. Den andra läraren, Berit, har fått sin 
behörighet att undervisa i svenska utifrån att hon undervisat så många år i ämnet innan 
kravet på en lärarlegitimation kom. Frågan är om det skiljer sig mellan en lärares 
kunskaper och engagemang utifrån om läraren är utbildad i ämnet svenska eller om 
läraren fått behörighet att undervisa i ämnet utifrån kravet på lärarlegitimation? Att ge 
lärare behörighet att undervisa i läsförståelse utan adekvat utbildning och utan 
kompetensutbildning leder till att elever inte får samma förutsättningar till utveckling av 
sin läsförståelse och på så sätt blir det svårt att få en likvärdig skola för alla elever. 
Tyvärr lär denna uteblivna kompetensutbildning handla om ekonomi. Det är billigare 
för huvudman och rektor att en lärare som saknar ämnesspecifik kompetens i 
läsförståelse undervisar och betygssätter eleverna än att ge denna lärare utbildning.      
 
När undervisningen i de två klasserna jag har observerat skiljer sig så markant kan man 
fundera över vad det gör med elevernas kunskapsnivå och deras självkänsla. Så länge 
som eleverna går i samma klass lär de inte fundera över om det finns någon annan 
metod som skulle utveckla deras läsförståelse mer men när de kommer i nya 
klasskonstellationer kan detta att bli uppenbart för dem. Det kommer då finnas elever 
som känner att deras nya kamrater inte alls vet vilka strategier de ska använda för att 
klara skoluppgifter med stigande svårighet. De elever som inte fått lära sig de strategier 
de behöver löper risk att deras självkänsla och självförtroende sänks när de känner att 
andra elever har kunskaper de själva inte har. Hur ska man då kunna hjälpa de elever 
som inte fått lära sig strategier som forskningen visar är framgångsrika samtidigt som 
kunskapskraven ökar med stigande ålder för eleverna? Förslagsvis låter man dessa 
elever få undervisning utifrån Palincsar och Brown (1984) där de i mindre grupp får 
undervisning i Reciprocal teaching.   
 
Elever har olika förutsättningar i hur de lyckas med sina uppgifter i skolan. Forskningen 
visar att när det gäller utveckling av läsförståelse så är Reciprocal teaching (Palincsar & 
Brown 1984) en framgångsrik metod där elever och lärare tillsammans löser 
uppgifterna. I ett sådant sammanhang lämnas ingen elev ensam med sitt lärande och kan 
med hjälp av andra och med den trygghet det innebär att veta att man får hjälp när man 
behöver det, utvecklas på ett gynnsamt sätt. Vad händer med de elever som känner att 
de inte klarar uppgifterna i läsförståelse under lektionerna och som inte får lotsning eller 
hjälp av läraren att klara av uppgifterna? Det finns en risk att det existerat elever i varje 
klass där eleverna arbetar enskilt som får som strategi att dölja att de inte förstår, och 
lägger all energi på att hitta strategier för att få rätt svar på pappret, istället för att öva  
sina egna strategier. Förr eller senare kommer denna grupp av elever få uppleva att de 
inte klarar det som förväntas av dem. Risken finns dock att det sker längre upp i 



 

 

åldrarna när eleverna eller deras föräldrar inte kan dra kopplingen till vad det kan bero 
på och då finns risken att eleven, föräldrar och lärare tror att det är elevens förmåga det 
är fel på istället för att se att eleven inte fått rätt förutsättningar i läsförståelse.  
 
Alla elever uppskattar inte läsning, vilket gör att lärare har ett ansvar att locka elever till 
läsning. Läraren Anna försöker väcka sina elevers intresse för läsning genom att prata 
om läsning, läsa mycket och ofta, uppmuntra eleverna till läsning samt dela med sig av 
sina egna läserfarenheter och läsupplevelser. Detta anser jag av största vikt, när den 
läsning som sker i skolan, är den enda läsningen för vissa elever. Att läsa och utveckla 
läsförståelse är grunden för att klara skolgången men också chansen till att utvecklas 
som människa. Enligt Säljö (2010) har läsförståelsen utvecklats från att vara en 
färdighet att klara vissa typer av texter till att bli en aktivitet där eleven ska kunna 
använda datorer och veta hur man söker information samt kunna göra en källkritisk 
bedömning. Utifrån detta påstående anser jag att det är därmed skolans skyldighet att se 
till att det inte blir en klassfråga på skolnivå när det gäller vilka elever som får 
undervisning i de lässtrategier som krävs för att kunna använda datorn och böcker på ett 
sätt som gynnar elevernas privata, men även elevens skolliv. När det finns elever som 
inte har tillgång till böcker hemma och ingen miljö som stimulerar läsande så framstår 
samhällets ansvar att utrusta alla elever med datorer mer uppenbart.  
 
För att locka någon individ att våga något är det alltid enklast att låta individen göra det 
nya momentet tillsammans med andra för att känna sig trygg och säker. När Anna läser 
texter tillsammans med eleverna och delar upp texten i korta avsnitt som sedan avbryts 
med att de tillsammans svarar på frågor och reflekterar över frågor och svar 
(Reichenberg, 2014) så lämnas ingen elev ensam med det som för dem kan uppfattas 
som en ny och svår uppgift. Trygghet skapas i klassrummet och det är något som 
tillsammans med goda relationer är grunden för allt lärande.          
 
När man studerar vad Palinsar & Brown (1984) kommit fram till så är det uppenbart att 
resultatet blir bättre när elevgruppen består av två elever och en lärare än när 
elevgruppen är större. Ser man detta ur Annas klassperspektiv så skulle hon nå bättre 
resultat om hon fick undervisa eleverna två och två än som nu i helklass. Det jag 
funderar över är om detta skulle vara möjligt med en god planering? Även om detta 
skulle innebära att eleverna inte fick denna undervisning lika frekvent så anser jag att 
det skulle bidra mer till utveckling av elevernas läsförståelse om de fick ta del av den 
som studien visar ger resultat som finns kvar för eleverna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att elever behöver andra elever och lärare för att 
utveckla sin läsförståelse vilket stämmer överens med Vygotskijs (2001) syn där varje 
individ är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse och där ingen av dessa 
aspekter går att bortse ifrån. Detta innebär att varje elev är unik utifrån sina medfödda 



 

 

förutsättningar, unik utifrån vilken social och kulturell tillhörighet eleven har 
tillsammans med den historik som finns runt eleven. Utifrån detta är det alla lärares 
ansvar att se till att oavsett vilka förutsättningar som finns kring eleverna, se till att de 
får bästa möjliga utveckling av sin läsförståelse.  
 
När undersökning endast bygger på två lärares intervjuer och observationer är det svårt 
att kunna generalisera slutsatser. För att kunna generalisera skulle undersökningen 
behövt utgått ifrån intervjuer och observationer från ett större antal lärare. När jag valde 
att skicka mina intervjufrågor i förväg kan det ha lett till att lärarna svarat det som de 
tycker sig ska svara.      

8.2 Vidare forskning  
 
Det har varit intressant att göra denna undersökning och utifrån resultatet kan jag 
konstatera att om jag skulle göra en fortsättning av denna studie så skulle jag utgå ifrån 
samma syfte och frågeställningar men utföra studien bland ett större antal lärare för att 
få en större tillförlitlighet. Jag skulle också utvidga studien genom att även undersöka 
läsförståelsebegreppet utifrån ett elevperspektiv.     
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
1 Hur många år har du varit examinerad lärare? 
2 Inom vilka ämnen är du behörig? 
3 Om du jämför när du var nyexaminerad lärare tills idag, hur tycker du att  din 

egen arbetssituation har förändrats vad gäller: 
 * vidareutbildning     
 * ämnesfördelning mellan kollegier 
 * dokumentation 
 * kollegialt lärande 
 * rektors delaktighet 
4 Hur ser du på den skolutveckling som skett senaste decenniet?  
5 Har du fått nya arbetsuppgifter senaste åren som du tidigare inte haft?  

Om ja, vilka? 
6 Vilka åldrar finns på den skola där du arbetar? 
7 Vilket är skolans upptagningsområde? 
8 Har ni elever med svenska som andraspråk? 
9 Är du klasslärare eller är ni fler lärare som har sk. mentorselever? 
10 Nu kommer jag att ställa en fråga utifrån Lgr11.  
 I Lgr11 står följande under syftet:  
 ”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och 
andra texter för olika syften” 

 Under det centrala innehållet står att:  
 ”Lässtrategier för att förstå och tolka från olika medier samt för att urskilja texters 

budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna”  
 Vad anser du att detta betyder för din undervisning? 
11 Vad är läsförståelse för dig? 
12 När anser du att eleverna börjar utveckla sin läsförståelse? 
13 Tror du att föräldrars/lärares högläsning påverkar elevernas framtida 

 läsförståelse? 
14 Anser du att barns läsförståelse utvecklas på samma sätt om de får en saga läst för 

sig av en förälder respektive om de ser en film med samma innehåll som sagan? 
15 Läser du högt för dina elever varje dag? Om nej, hur ofta läser du högt? 
16 Vilken genre av högläsning använder du dig av när du läser för eleverna? 

Skönlitterär text eller faktatexter? 
17 Arbetar klassen vidare med högläsningen som att ställa frågor till texten eller att 

försöka fundera ut vad som kommer hända i nästa kapitel? 
18 Hur planerar du undervisning i läsförståelse? 



 

 

19 Individanpassar du undervisningen i läsförståelse? Om ja, hur då? 
20 Involverar du föräldrarna i elevernas utveckling av läsförståelsen? Om ja, hur då? 
21 Planerar du undervisningen i läsförståelse själv eller tillsammans med kollegier? 
22  Skulle du vilja förändra ditt sätt att planera undervisningen i läsförståelse?  Om ja, 

hur då? 
23 Vad anser du kännetecknar en god respektive dålig läsförståelse för en elev? 
24 Hur dokumenterar du dina elevers läsförståelse? 
25 Vilka metoder anser du ha en framgångsfaktor för elevernas utveckling av 

läsförståelsen? 
26 Använder du dig själv av denna/dessa metoder? Om nej, varför då? 
27 Var har du kommit i kontakt med den metod du använder? 
28 Får eleverna läsa egen litteratur under skoltid? 
29 Om ja, vem väljer den litteratur de läser? 
30 Har skolan där du arbetar ett eget bibliotek? 
31 Om nej, hur får eleverna tillgång till böcker? 
 Om ja, får eleverna träffa bibliotekarie regelbundet för hjälp att finna böcker? 
 Bedriver bibliotekarien någon verksamhet för eleverna?   
32 Vet du vad dina elever har för intressen på sin fritid? 
33 Får eleverna läsa både elevnära, faktatexter och skönlitterära texter under 

lektionstid? 
 Om nej, varför inte? 
34 Har du någon uppfattning om vilka barn i din klass som inte läser på sin fritid? 
35 Noterar du någon skillnad i elevernas läsförståelse utifrån om de läser på sin fritid 

eller inte? 
36 Skulle du önska vidareutbildning inom läsförståelse? Om ja, vad önskar du att den 

skulle bestå av?  
 



 

 

Bilaga 2  Observationsprotokoll  
 
Datum: 
Klass: 
Lektionens längd: 
Antal närvarande elever:  
 
1 Vilken metod använder sig läraren av i undervisningen i läsförståelse? 

Svar: ____________________________________________________________ 
2 Arbetsgång (aktiviteter) under lektionen. 

Svar: ___________________________________________________________ 
3 Läser eleverna enskilt under lektionen? 

Svar: Ja Nej 
4 Läser läraren för eleverma under lektionen? 

Svar: Ja Nej 
5 Läser eleverna och läraren tillsammans? 

Svar: Ja Nej 
6 Ställaren läraren frågor till eleverna gällande innehållet? 

Svar: Ja Nej 
7 Vilken typ av frågor ställer isåfall läraren? 

Svar: Slutna frågor 
 Öppna frågor 
  Frågor som kräver ställningstagande 
8 Får eleverna träna på att samanfatta det lästa muntligt under lektionen? 

Svar: Ja Nej 
9 Får eleverna möjlighet att ställa frågor muntligt till texten? 

Svar: Ja Nej 
10 Får eleverna möjlighet att reda ut oklarheter i det lästa som exempelvis svåra 

ord/begrepp muntligt? 
Svar: Ja Nej 

11 Får eleverna möjlighet att föregripa/spå muntligt inför läsningen samt efter 
 det lästa? 
Svar: Ja Nej 

12 Om läraren läser för eleverna, avbryter läraren då läsningen för att diskutera 
centrala frågor med eleverna? 
Svar: Ja Nej 

13 Kräver metoden lärarens deltagande? 
Svar: Ja Nej 

14 Använder läraren sig av något material/läromedel under under lektionen? 
Svar: Ja Nej 



 

 

15 Hur används isåfall materialet? 
Svar: _______________________________________________________________________ 
16  Arbetar eleverna självständigt med läsförståelse under lektionen? 

Svar: Ja Nej 
17 Om ja, hur gör eleverna när de behöver hjälp? 
Svar: ___________________________________________________________  
18 Arbetar alla elever med samma text? 

Svar: Ja Nej 
19 Deltar alla elever muntligt under lektionen? 

Svar: Ja Nej 
20 Hur fördelas talutrymmet i klassen? 
Svar: ____________________________________________________________ 
 



 

 

Bilaga 3  Informerat samtycke 
 
Hej! 
 
Jag heter Elin Sundström och studerar min sista termin vid lärarutbildningen i Umeå. Under 
våren 2015 kommer jag att följa lärande och undervisning inom ämnet svenska i någgra klasser 
i årskurs fem i Örnsköldsviks kommun. I de klasser jag gör mina studier har jag tidigare gjort 
min praktik. 
 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare arbetar med att utveckla elevers 
läsförståelse. Jag valde detta ämne eftersom flera undersökningar visar att svenska elevers 
utveckling inom läsförståelse ständigt försämrats under en lång tid samt att det är ett ämne jag 
själv anser vara av största vikt för att alla elever ska klara sin skolgång i samtliga ämnen under 
grundskolan. Mina frågeställningar som jag önskar observera och studer är: 
 
Undervisar lärarna på de sätt som de uppger att de ska eller blir det något annat i praktiken? 
 
Jag kommer observera lärarens undervisningsmetoder med eleverna utifrån mitt valda ämne. 
Vetenskapsrådets regler och riktlinjer (www.codex.vr.se) inom den humansitiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen är det som kommer ligga till grund för mitt etiska 
förhållningssätt. Allt jag ser och hör i klassrummet under min tid där kommer behandlas 
konfidentiellt så att ingen möjlighet finns till att identifiera eleverna i klassen eller läraren. Ert 
barn går i en av de klasser jag önskar observera. Klassläraren har samtyckt till att jag får besöka 
klassen.  
 
Mot denna bakgrun önskar jag få Er tillåtelse att under lektionstid besöka klassen och observera 
lärarens undervisningsmetoder med eleverna. Det är frivilligt för dig och ditt barn att delta men 
jag är tacksam om ditt barn får befinna sig i klassrummet utifrån trovärdigheten gällande 
undersökningen. Medgivande lämnas tillbaka till klassläraren.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Elin Sundström 
 
 
Jag lämnar mitt medgivande till att mitt barn får delta i en forskningsstudie som genomförs av 
Elin Sundström (Elinsundstrom@hotmail.se) 
 
Ort      Datum 
____________________________  ____________________________ 
 
Elevens namn     Vårdnadshavares underskrift 
____________________________  ____________________________ 



 

 

Bilaga 4 Kompletterande intervjufrågor  
 
1 Har resultaten från undersökningar som Pisa och PIRLS fått dig att göra en 

översyn av din undervisning i läsförståelse? 
 
2 Använder du dig av något speciellt läromedel i din undervisning i läsförståelse? 
 
3 Anser du att talutrymmet har betydelse för elevernas läsförståelse?   
 
  
 
 


